JGL 35/2017
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament durà a
terme el proper divendres 6 d’octubre a les 13.30 hores, a la sala de reunions, a fi i efecte de
tractar els assumptes inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 26/17 corresponent a la sessió ordinària de data 7 de juliol
de 2017, núm. 27/17 corresponent a la sessió ordinària de data 14 de juliol de 2017 i núm. 30/17
corresponent a la sessió extraordinària urgent de data 4 d’agost de 2017.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues.
(Exp. 2017/8/1408).
3.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte del subministrament complementari de
materials pel manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal. (Exp. 2017/1/1428).
4.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte mixt d ‘obres i serveis per a la reparació
important de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/4/1384).
5.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte d’obres de millora en la infraestructura del
servei de sanejament de l’avinguda Cornellà. (Exp. 2017/17/1384).
6.- Proposta d’assabentat i conformitat a la primera ocupació i utilització de l’habitatge unifamiliar
aïllat, propietat de XAVIER SELGA ALCOVERRO, existent a la finca situada al carrer Ramon Llull,
núm. 26, d'Esplugues de Llobregat. (Expedient T032-2015-03).
7.- Concessió de llicència d’obres a ESTABLIMENTS VIENA, SA, per a les obres d’implantació d’un
establiment de restauració, a la finca situada a l’avinguda del Baix Llobregat, núm. 2-12, d’Esplugues
de Llobregat.
RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
8.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
9.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues coworking”.

10.- Proposta de resolució d’una sol·licitud de subvenció per afavorir la instal·lació d’activitats
econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat, any 2016-2019.
11.- Proposta per declarar desert el procediment de contractació relatiu al subministrament de la
uniformitat del servei de la policia local dels anys 2017 i 2018.
12.- Proposta d'adjudicació del contracte de venda directa d'un lot de vehicles (lot 1/2017), declarats
no utilitzables i propietat d'aquest Ajuntament.
13.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de difusió de les activitats
ciutadanes d’Esplugues.
14.- Proposta per declarar en situació de jubilació forçosa per edat d’un treballador laboral.
15.- Proposta de rectificació de l'acord de la Junta de Gover Local de data 22 de juliol de 2016, en
relació a l'autorització de permuta a un agent de la Policia Local.
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
16.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en la realització del Projecte operatiu
d’execució del procés de dinamització de la XI Audiència Pública als nois i noies de la Ciutat.
17.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CONGREGACIÓ MONGES
DOMINIQUES SANTA MARIA DE MONT-SIÓ en concepte de liquidació econòmica de la subvenció
atorgada per al desenvolupament de la "Programació Anual: Obertura del Claustre l’últim diumenge
de cada mes, segons conveni”, any 2016.
18.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA VIVA en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació
anual, any 2016.
19.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics dins l’àmbit d’Acció Social, en concepte de
beques d’assistència a activitats d’Espluestiu 2017. Exp P162-2016-951.
Precs i preguntes.

